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METEI\ MET T\ryEE MATEN
Gemeente Geldrop-Mierlo meet kennelijk met twee maten.Dat blijkt uit de brief van 11
februari 2010 ,(kenmerk:brmj020l 10/201001558),en een artikel uit het ED over Europees
Jaar van de Vrijwilliger,artikel 08-09-201 1.
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Geme ente Geldrop-Mierl o :

Uw activiteiten hebben een algemeen karaher en zijn gericht op Rijlrs-en Europees beleid.De
gemeente Geldrop-Mierlo wenst hierin op lokaal niveau geen enkele rol te spelen,(einde

citaat).

Met activiteiten gelezen de activiteiten van de stichting.

De Gemeente Geldrop-Mierlo meet met twee maten.Uit een artikel in het ED van 8 september

201 1 staat dat het gemeentehuis de gehele dag dight is vanwege dat alle 240 medewerkers van

gemeente Geldrop-Mierlo deelnemen Ínn de manifestatie rond dat 2011 het Europees Jaar van

de Vrijwilliger is.Geen enkel bezs,azr tegen deze manifestatie.De Gemeente Geldrop-Mierlo

blijkt ook met twee maten te meten op het vlak van anti-discriminatie en hun politieke agenda
daarin.
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Beste meneer Van den Wittenboer,

In het afgelopen jaar heeft  u meerdere malen met ons gecorrespondeerd. In onze br ieven van
24 april, 12 juni, 22 juli en 1 september 2009 reageren wij op vragen en opmerkingen. Wij
hebben u tevens een exemplaar van het subsidiebeleid, het subsidieprogramma en de
Algemene Subsidieverordening gemeente Geldrop-Míerlo 2009 (hierna: ASV 2C09)
toegezonden.
ln uw br ief  van 5 januari  j l .  verzoekt u ons col lege uw st icht ing te erkennen in de cluster
"vorming en educat ie" en op basis daarvan een basissubsidie beschikbaar te stel len. U vraagt
ons tevens de hardheidsclausule toe te passen om zodoende maatwerk te kunnen leveren aan
uw stichting. In deze brief gaan wij nader in op uw verzoek.

Besluit op uw verzoek tot erkenning en het beschikbaar stellen van een basissubsidie
De cr i ter ia voor het beschikbaar stel len van structurele- en incidentele subsidies aan
rechtspersonen zijn vastgelegd in de door de gemeenteraad vastgestelde ASV 2009.

Uw verzoek is getoetst aan de bepalingen die in de ASV 2009 zijn vastgelegd. Wij hebben
besfoten uw organisatie geen gemeentelijke erkenning te verlenen, omdat:
1. Uw activiteiten een gemeente overstijgend karakter hebben en daardoor onvoldoende

gericht z i jn op de inwoners van de gemeente Geldrop-Mier lo.  Om voor erkenning in
aanmerking te komen dienen de activiteiten voor minstens 60% gericht te zijn op de
gemeente Geldrop-Mierlo (art. 7, lid 2cASV 2009);

2. Overeenkomstig artikel 3, lid 3 van de ASV 2009 subsidiëring van activiteiten slechts plaats
vindt voor zover deze naar het oordeel van het college in voldoende mate in een direct
aanwijsbaar belang voor de gemeente worden geacht. Dit is bij uw activiteiten niet het
geval. Uw activiteiten hebben een algemeen karakter en zijn gericht op Rijks- en Europees
beleid. De gemeente Geldrop-Mier lo wenst hier in op lokaal niveau geen enkele rol  spelen.
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Op grond van de bovenstaande overwegingen hebben wij besloten uw verzoek om de
hardheidsclausule toe te passen niet te honoreren.

Antidiscriminatievoorziening
U gaat in uw brief kort in op het feit, dat de gemeente Geldrop-Mierlo het vraagstuk van anti-
discr iminat ie op regionaal niveau aanpakt.  U merkt daarbi j  op, dat het subsidiëren van het
Adviespunt Zuidoost Brabant niet in het subsidiebeleid terugkomt.

De Wet gemeentel i jke ant idiscr iminat ievoorzieningen verpl icht gemeenten haar inwoners
toegang te bieden tot een onafhankel i jke laagdrempel ige ant idiscr iminat ievoorziening. In onze
brief  van 24apri l2009 hebben wi j  u al  gewezen op hetfei t ,  dat onze gemeente zich in 2006
heeft  aangesloten bi j  het Adviespunt Discr iminat ie Zuidoost Brabant.  Met ingang van 1 maart
2007 is er een lokaal meldpunt ingesteld op het gemeentehuis in Geldrop.
De gemeente ontvangt hiervoor van het rijk - via het gemeentefonds - een bijdrage van circa
€ 0,37 per inwoner.  Overeenkomstig art ikel  2, l id l  van de ASV 2009 val len vormen van
ondersteuning zoals rijksmiddelen niet onder de reikwijdte van de ASV 2009. Dat is de reden,
waarom u deze subsidiebi jdrage niet terug vindt in het gemeentel i jk subsidiebeleid.

Heeft u nog vragen over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met
Mart ie Jeuken, senior medewerker van de afdel ing Welzi jn en Zorg. Hi j  is te bereiken via
telefoonnummer (040) 289 38 60.

Rechtsbescherming
Als u het niet eens bent met het besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na dagtekening van verzending van deze brief, bezwaar instellen bij het
col lege van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mier lo.

Een bezwaarschrift bevat tenminste :
.  uw naam en adres;
o de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven;
. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
. de gronden van het bezwaar.

Tenslotte moet het bezwaarschrift door u worden ondertekend.
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Spoedvoorziening
Een ingesteld bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Als u denkt dat dit nodig is, dan
kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bi j  de President van de
Arrondissementsrechtban k's-Hertogenbosch.

n am e ni9lrS e rÍt(íe sterÊ n wet h o u d e rs,

hoofd Welzijn en Burgerzaken
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Geachte heer Van den Wittenboer,

In uw schri jven van 10 apri l  j l .  refereert  u aan de VNG-conferent ie 2009 waar een gezamenl i jke
aanpak van racisme en discr iminat ie centraal stond. Ti jdens het congres is onder meer
besproken hoe het vraagstuk een stevige plek op de lokale bestuurl i jke agenda kan kr i jgen.

Uit  uw br ief  maken wi j  op, dat u een proces heeft  aangespannen tegen de Nederlandse Staat
bi j  het Europees Parlement.  Gelet op de afspraken die door de Nederlandse regering en de
VNG zi jn gemaakt op het gebied van "Aanpak Racisme" zou volgens u onderzocht moeten
worden welke rol  lokaal de gemeente Geldrop-Mier lo hier in kan hebben ter ondersteuning van
uw st icht ing. U vraagt zich verder af wat de mogel i jkheden zi jn voor f inanciële ondersteuning
door de gemeente en wat de regels en randvoorwaarden hiervoor zi jn.  In deze br ief  gaan wi j
h ie r  nader  op  in .

Anti-discriminatie
Ant i-discr iminat ie staat in de gemeente Geldrop-Mier lo ook al  enige t i jd op de pol i t ieke agenda.
Besloten is,  om dit  vraagstuk op regionaal niveau aan te pakken. Onze gemeente is daarom in
2006 als eerste gemeente in de regio Zuidoost Brabant aangesloten bi j  het Adviespunt
Discr iminat ie Zuidoost Brabant (ADZoB). Op het terrein van ant i-discr iminat ie is er een
samenwerking tussen het ADZoB en het Loket van A tot Z Geldrop-Mier lo.  Het ADZoB wordt
door onze gemeente gesubsidieerd.

Financiéle ondersteuning
U vraagt in uw br ief  wat de mogel i jkheden zi jn voor f inancièle ondersteuning door de
gemeente. Om hier een antwoord op te kunnen geven hebben wi j  meer ( f inanciële) gegevens
van uw st icht ing nodig. Wij  zenden u daarom een exemplaar van de Algemene
Subsidieverordening gemeente Geldrop-Mier lo 2009 en een afschri f t  van de beleidsregel
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" toekennen en afwi jzen van incidentele subsidieverzoeken". In beide documenten staat
aangegeven aan welke cr i ter ia uw st icht ing moet voldoen, om in aanmerkíng te komen voor
een gemeentel i jk subsidie.

Wij  gaan er van ui t ,  dat wi j  u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Heeft  u nog vragen
over deze brief? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Martie Jeuken van de
afdel ing Welzi in en Burgerzaken. Hi j  is te bereiken via telefoonnummer (040) 2Sg 3g 60.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

I
l *

,/
,/

M. J. D._ pó nder 21)eteest
burfme-Wt€r

"iY'

secretaris
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Ambtenaren Geldrop-Mierlo voor één dag
vrijwilliger
donderdag 08 september 2011 | l7:08 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 09 september 201I I

08:00

Tekstgrootte
GELDROP-MIERLO - Alle 240 medewerkers van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn vrijdag
actief als wijwilliger tijdens de vijfiaarlijkse teambuildingdag van de gemeente.

De aanleiding is dat 2011 het Europees Jaar van de Vrijwilliger is, en omdat burgemeester
Rianne Donders-de Leest een fervent pleitbezorger is van onbezoldigd, maatschappelijk nuttig
werk. Met de dag wil de gemeente 'vrijwilligers en verenigingen ondersteunen.'

Het gemeentehuis is de hele dag dicht vanwege de vrijwilligersactiviteit.
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EUROPESE COMMISSIE — PERSBERICHT 

Europese Commissie stimuleert 
grensoverschrijdend vrijwilligerswerk 
Brussel, 20 september 2011. De Europese Commissie kondigt vandaag plannen 
aan voor betere erkenning en stimulering van vrijwilligerswerk in de EU. In de 
mededeling van de Commissie over EU-beleid en vrijwilligerswerk, een onderdeel 
van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011, worden maatregelen 
voorgesteld om vrijwilligersactiviteiten in de EU te bevorderen. Voorbeelden 
hiervan zijn de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire 
hulpverlening en de uitgifte van een “Europees vaardighedenpaspoort”. Een 
belangrijk detail: dit is de eerste keer dat de Europese Commissie een 
beleidsdocument publiceert dat zich uitsluitend op vrijwilligerswerk richt.  

Vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor justitie, grondrechten en 
burgerschap, zegt hierover: “Er zijn momenteel in de EU honderd miljoen mensen 
die vrijwilligerswerk doen en zo Europa en de wereld beter helpen maken. Het 
Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011 zet hun prestaties in het zonnetje, 
moedigt mensen aan om ook mee te doen en helpt vrijwilligers en organisaties 
voor vrijwilligerswerk om nog beter te presteren.” 

Achtergrond 
Vrijwilligersactiviteiten dragen rechtstreeks bij tot belangrijke doelstellingen van de 
EU, zoals sociale inclusie, werkgelegenheid, onderwijs, ontwikkeling van 
vaardigheden en bevordering van burgerschap. Maar er is geen duidelijk juridisch 
kader voor vrijwilligersactiviteiten. Mensen die hun vaardigheden vrijwillig ter 
beschikking stellen, krijgen vaak onvoldoende erkenning. De Commissie wil deze 
hindernissen voor het vrijwilligerswerk uit de weg ruimen, vooral voor 
grensoverschrijdende activiteiten.  

In de mededeling die de Commissie vandaag publiceert, schetst zij maatregelen 
waarmee de EU en de lidstaten het enorme potentieel dat vrijwilligers bieden ook 
echt kunnen gaan gebruiken. 

Maatregelen waarmee de EU vrijwilligerswerk stimuleert 
De Commissie stelt voor om uiterlijk in 2012 een Europees vrijwilligerskorps 
voor humanitaire hulpverlening in het leven te roepen. Er wordt al gewerkt aan 
een regeling waarmee Europese vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren aan de 
humanitaire hulpverlening van de Europese Unie.  
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De Europese Commissie streeft, met de ontwikkeling van een “Europees 
vaardighedenpaspoort”, ook naar betere erkenning van vaardigheden die door 
vrijwilligersactiviteiten zijn verworven. Dat garandeert dat beroepskwalificaties ook 
over de grens worden erkend en geeft mensen de mogelijkheid om vaardigheden 
en competenties te registreren die zij door vrijwilligerswerk hebben ontwikkeld. 
Het paspoort wordt gebaseerd op de al bestaande Europass (Europees online 
cv), waarmee vaardigheden op transparante en vergelijkbare wijze kunnen 
worden geregistreerd. 

Er bestaat al een aantal financieringsregelingen voor vrijwilligerswerk op EU-
niveau, waarvan “Europees Vrijwilligerswerk” (onderdeel van het EU-programma 
Jeugd in Actie) wellicht de bekendste is. Deze regeling bestaat inmiddels al 
vijftien jaar. De Commissie wil voortbouwen op deze succesverhalen en zich ook 
op vrijwilligerswerk binnen andere beleidsgebieden richten. 

Ook heeft de Commissie concrete maatregelen opgezet waarmee de lidstaten de 
mogelijkheden van vrijwilligerswerk beter kunnen benutten. Zij roept de lidstaten 
op om nationale regelingen open te stellen voor het stimuleren van 
grensoverschrijdend vrijwilligerswerk. 

Voor meer informatie: 
Officiële website van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk 2011: 

http://europa.eu/volunteering/ 

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, commissaris voor justitie, 
grondrechten en burgerschap:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/ 

Persbericht van de Commissie over het Europees vrijwilligerskorps voor 
humanitaire hulpverlening: 

IP/10/1543  

Persbericht van de Commissie over “Jeugd in beweging” en het “Europees 
vaardighedenpaspoort”: 

IP/10/1124 

Europass: 

http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

 

Contact: 
 Matthew Newman  (+32 2 296 24 06) 
 Mina Andreeva  (+32 2 299 13 82) 
 

http://europa.eu/volunteering/nl
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1543&format=HTML&aged=1&language=NL&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1124&format=HTML&aged=1&language=NL&guiLanguage=en
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:Matthew.Newman@ec.europa.eu
mailto:Mina.Andreeva@ec.europa.eu
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EUROPEAN COMMISSION - PRESS RELEASE 

European Commission promotes cross-border 
volunteering 
Brussels, 20 September 2011 - The European Commission today announced 
plans to further improve the recognition and promotion of volunteering in the EU. In 
the context of European Year of Volunteering 2011, the Commission's 
Communication on EU Policies and Volunteering outlines a range of measures that 
will help foster voluntary activities in the EU, including the creation of a European 
Voluntary Humanitarian Aid Corps and the development of a 'European Skills 
Passport'. Significantly, this is the first time the European Commission has adopted 
a policy document dedicated exclusively to volunteering.  

Commission Vice-President Viviane Reding, in charge of Justice, Fundamental 
Rights and Citizenship, said: “There are 100 million volunteers in the EU today, who 
are helping to make Europe and the world a better place. The European Year of 
Volunteering 2011 highlights their achievements, encourages others to join in, and 
helps volunteers and volunteering organisations do even better.” 

Background 
Volunteering activities directly contribute to the key objectives of EU policies such 
as social inclusion, employment, education, skills development and promotion of 
citizenship. However, there is no clear legal framework for volunteering activities 
and skills volunteers gain are often not sufficiently recognised. The Commission is 
committed to overcoming these obstacles to volunteering, particularly across 
borders.  

In its Communication published today, the Commission outlines ways for the EU 
and its Member States to start fully exploiting the great potential offered by 
volunteering activities. 

Actions to promote volunteering at EU level 
The Commission has proposed to create a European Voluntary Humanitarian 
Aid Corps by 2012. Preparations are already under way for a framework for 
assistance from European volunteers in the humanitarian aid operations of the 
European Union.  

In addition, the Commission is also working to increase the recognition of skills 
gained through volunteering activities by developing a 'European Skills Passport'. 
This will ensure recognition of professional qualifications across borders and will 
also give individuals the possibility of keeping a record of the skills and 
competences they acquire through volunteering. The passport will be based on the 
existing Europass (European online CV), to allow skills to be recorded in a 
transparent and comparable way. 



2 

There are already a number EU-level funding schemes for volunteering, of 
which the best-known is perhaps the European Voluntary Service (part of the EU's 
Youth in Action programme), which celebrates its fifteenth anniversary this year. 
The Commission wants to build on these success stories and further target 
volunteers in other policy areas. 

The Commission has also outlined concrete ways for Member States to make 
better use of the potential of volunteering and calls for Member States to open 
national schemes for fostering cross-border volunteering. 

For More information: 
Link to the Communication on EU Policies and Volunteering: Recognising and 
Promoting Cross-border Activities in the EU: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/news/20110920_en.pdf  

Official website for the European Year of Volunteering 2011: 

http://europa.eu/volunteering/  

Homepage of Viviane Reding, Vice-President and Commissioner for Justice, 
Fundamental Rights and Citizenship:  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm  

Commission announcement about the European Voluntary Humanitarian Aid 
Corps: 

IP/10/1543  

Commission announcement about 'Youth on the Move', including the European 
Skills Passport: 

IP/10/1124 

Link to Europass: 

http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 

 

Contacts : 
 Matthew Newman  (+32 2 296 24 06) 
 Mina Andreeva  (+32 2 299 13 82) 
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